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Program med bredd på Folk och Kultur 2019
Kvalitet, nytänkande och bredd – det är ledorden när Folk och Kultur presenterar
programmet för 2019-års kulturpolitiska konvent i Eskilstuna. Med över 200
programpunkter och drygt 130 arrangörer förvandlas Munktellarenan under 6-9
februari till en plattform för det breda samtalet om kulturens roll i
samhällsutvecklingen.
Det har gått nio månader sedan Folk och Kultur 2018 tog plats som ett årligt återkommande
kulturpolitiskt konvent i Sverige. Liksom förra året vill Folk och Kultur synliggöra de aktuella
regionala och kommunala kulturpolitiska frågorna.
“Intresset för att delta och arrangera program har ökat och det är oerhört glädjande
att så många vill vara med och utveckla Folk och Kultur år två. Det har tillkommit flera
nya aktörer och dessutom har vi öppnat upp för nordiska samarbeten, men
utgångspunkten är fortfarande i det regionala och lokala” säger Linde Sjöstedt,
projektledare för Folk och Kultur.
Bredd i programmet
Ett tydligt fokus för Folk och Kultur är att belysa hur kulturpolitiken är relevant för flera
samhällsområden och det tvärsektoriella tänkandet ligger som bas för hela konventet. Det är
över 200 programpunkter som bildar olika spår: digitalisering, konstens frihet, barn och
unga, integration, publikutveckling, folkbildning, kulturarv, kultur och hälsa, social hållbarhet,
m.m. Programmet är resultat av ett nära samarbete med representanter från hela kulturlivet,
landets regioner, myndigheter, lärosäten, intresseorganisationer med flera.
En nyhet är att Folk och Kultur bjuder in för nordiska möten, inspiration och samtal över
nationsgränserna. Ett tiotal nordiska institutioner deltar vid det Nordiska Torget.

Program i urval
Bland de cirka 130 arrangörerna finns Svenska kyrkan, Regionsamverkan i Syd, Allmänna
Arvsfonden, KLYS, Ideell Kulturallians, Unga Tankar om Musik, Kulturrådet, Nordiska
Ministerrådet och många flera.
Som exempel på programverksamhet kan nämnas att Myndigheten För Kulturanalys,
Tillväxtverket och Musikarrangörer I Samverkan presenterar sina rapporter vid Folk och
Kultur, SR medverkar om public services roll för att upprätthålla demokrati, Svensk
Scenkonst och Teaterförbundets fortsatta jämställdhetsarbete utifrån #Metoo-rörelsen och
Folk och Kulturs eget program om klimathotet.
Nytt för i år är att Folk och Kultur samarbetar med Sveriges Kommuner och Landsting i
“Uppdrag Kulturpolitik”. Ett seminarium för förtroendevalda om rollen som politiker och
samtal om det kulturpolitiska fältets förutsättningar, möjligheter och heta frågor.
En ytterligare nyhet är att onsdag-fredag blir branschdagar medan lördagen riktar sig till
allmänheten med fritt inträde till samtliga aktiviteter. Alla program sker i Munktellområdet i
Eskilstuna.
Folk och Kultur är ett årligt återkommande kulturpolitiskt konvent som arrangeras av
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i nära
samarbete med Eskilstuna kommun och landstinget i Sörmland. Syftet är att främja ett
tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet. För mer information, se www.folkochkultur.se och
#folkochkultur
Hela programmet för onsdag – fredag går att hitta här. Lördagens program, som görs i
nära samarbete med Eskilstuna kommun och landstinget Sörmland, släpps vid senare
tillfälle.
För mer info och pressförfrågningar, vänligen kontakta:
Maja Hjort, maja.hjort@folkochkultur.se eller via 073 – 768 73 11

